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INSTRUçÃO NORMATTVA No 003/2020

Altera a lnstrução Normativa n". 001/2020, que

estabelece regras acerca da inspeção médica
referente ao processo de lngresso de
seruidores no quadro de efetivos, contratados
e comissionados.

A Presidente do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Cariacica, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei

tvlunicipal no 2812009.

Considerando a necessidade de reestabelecer regras acerca da inspeção médica
do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica,
referente ao processo de ingresso de servidores no quadro de efetivos,
contratados e comissionados.

RESOLVE:

Art. 1o - O candidato, ao ser nomeado para ingresso no funcionalismo público do
Município de Cariacica deverá requerer perante o lnstituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cariacica - lPC, o agendamento de sua
inspeção médica, devendo observar o prazo de posse previsto no edital do
concurso ou no decreto de nomeação para o cargo efetivo, comissionado ou de
designação tem porária.

Art. 20 - O candidato deverá comparecer no dia marcado para realizar a inspeção
médica, portando os seguintes documentos:
| - Guia de Encaminhamento Exame Médico que deverá ser emitida pelo orgão
que o convocou e estar carimbada, assinada, datada, com cargo pleiteado e a
secretaria / unidade administrativa;
ll - Cédula original e cópia da ldentidade;
lll - Todos os exames exigidos no edital do concurso público.

Art. 30 - O médico perito poderá exigir exames complementares e/ou laudos do

médico assistente, quando for o caso.

Art. 40 - Exames e Laudos exigidos para cargos comissionados e contratados:
I - Hemograma completo com plaquetas;

ll - Glicemia de jejum;
lll - Colesterol total;
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Parágrafo único: Excetuam-se das disposições do caput, para os cargos

comissionados, a realização de perícias médicas para fins de readmissão que

ocorra em período inferior a 30 dias.

Art. 50 - Exames e Laudos exigidos para cargos estatutários:

| - Hemograma completo com plaquetas;

ll - HbsAG;
lll - Anti-HBS;
lV - Anti-HBC (lgM e lgG);

V - VDRL;
Vl - Glicemia de jejum;

Vll - Laudo cardiológico;
Vlll - Laudo ortopédico (LER ocupacional);
lX - Laudo psiquiatrico;

X - Laudo oftamologico;
Xl - Laudo dermatológico;
Xll - Eletrocardiograma (com laudo);

Xlll - Raio x da coluna lombo-sacra (com laudo);

XIV - Raio x do torax (com laudo);

XV - Raio x da coluna cervical (com laudo);

XVI - Laudo otorrinolaringológico com videolaringoscopia (APENAS PARA

CARGOS DO MAGISTERIO);
XVll - Laudo Médico do Especialista da Deficiência (APENAS PARA PORTADOR

DE NECESSIDADES ESPECIAIS).

Art. 60 - Os portadores de deficiência aprovados em concurso público dentro do

número de vagas destinadas na cota prevista no edital deverão apresentar,
juntamente com os documentos e exames previstos nos arts. 4o e 50 desta

lnstrução Normativa, conforme o cargo a ser ocupado, laudo médico descrevendo

o grau e o tipo de sua deficiência.

Art. 70 - Nos casos em que a limitação física ou mental não impeça a posse do

servidor, esta será obrigatoriamente registrada no prontuário, não podendo no

futuro, ser alegada como causa de incapacidade, salvo por progressão ou

agravamento da patologia.
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lV - Triglicerídios;
V - VDRL;
Vl - Ureia e Creatina (somente apartir de 45 anos de idade);

Vll - Laudo psiquiatrico (somente para cargo de motorista);

Vlll - Laudo Oftamológico (somente para cargo de motorista).
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Art. 8o - Em caso de candidata gestante esta poderá tomar posse de seu cargo,

porém ficará condicionada a trazer no prazo de 60 dias após o nascimento de seu

filho(a) os exames de raio x com laudo, caso contrário ficará constando em seu

prontuário a pedência, podendo ser incluso em sua avaliação periódica.

Art. 90 - O prazo para Exames serão de 90 dias e Laudos serão de 60 dias,

regressos a da data inspeção médica.

Art. 10 - Os laudos de que trata esta instrução normativa deverão conter: carimbo,

assinatura, CRIV do médico, data de emissão e as condições física e ou mental do

candidato.

Art. 11 - Caberá a cada Secretaria Municipal, a responsabilidade em efetuar a

divulgação desta lnstrução Normativa, sobretudo no ato de convocação e

nomeação dos novos servidores públicos.

Art.12 - Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário em especial a lnstrução

Normativa n".0112020 do lPC.

Cariacica, ES, 28 de Dezembro de 2020

Gristin

Rua Edgard Gonçalves, S/N. Residencial Alto Dona Augusta, Cariacica - ES

T el 339 6-7 5 44 - e-mail : periciamedica@ipccariacica.es. gov'br

Calvi



IPC .IHSTITUTO DE PREVÍDÊHCIA DOS §ERVIDORES
púel*cos Do *,Iur{lcíplo DE cARtActcA

CNFJ : 8{I.444.43SOO01 -25

rusrlrrlTs DE FREVIDÊNçn DBs sERVtsfiREs rúeL*rnog
OO MUI'IIü*PIS DE §ÂRIA§ÍCA

ilâÍâ t-ffiT* ffàRil Et{Iffiqf, üs r*t,m* mfutm m*mnq FH"o IpÊ i{Â Fffint&Á ü{tÂlffiffit sE fÁfl}âffi:

Rua Edgard Gonçalves, SÀ{. Residencial Alto Dona Augusta, Cariacica - ES

T el: 339 6 -7 5 4 4 - e-mail : periciamed ica@ip ccarracica. es. gov'br

&*ii dÊ fá:en$!ffibl

TdefuÍÊ:

!*firf

sem.b J LlniMe f;*ant#Sra

tuqc

HAIE§ç fn'ffieg#mççdrrrl* I**k** {* fudla*r {* ki*s - F( m,d** a i*m,*io agarCdo.

PSfi{BfiBf:lE üEeSf;LffiS*

1 - H*.c$§,qs|ll rorqee ãx!fiqr*6â
3 -l*sÀ{:
3 -*r$i-lág.§l

{ -Ami'FAC {Eil{ e 6};
§.1ffiÍ-;
$- Gli*r*iü dêFius!

I - Laudc cldsrlqis§.

e - Lsoda erq&ücç {LER Õcr"r{àÊaí}i

t - ladepr*iq*ieior;
'l*-Lar#o#wkulq
i j - i.*u&de*n*lafu*im;

1:' Etsigcsi@.§rr§ {co*n lal{*fr
'1! -fraÀb §da dça br*+s s @r lad6l;

1.4 -§*.* Xd* Brá* {erí iardsi:

1§ - ãüm §.da,r$t&lfr eetll'd. imm kdo[
[sffifiE§tü]:1t - l§sh *{siáqdÃlía$qis a*a rl*tee*u$goscoFiõ ,íÂEúAg Ê,*ftA,:§ ffiü§ il§

i, - u*r& t{éd6§ dE Eçxi*isu n*3eÍxlÉ-,rrio i§pBtÀ§ P,qÃA F{R§ÁEflE rc }Effi§lfi*EEE E§ffiCi.,!§â].

§TFOEIÊIÍIB
À - F€dc5§À srcít*É d*:táaráti*i:: pcdxâo ea Íeitol naede p*iâdtca *e çari* an ía§naa*içíus pci'r.ade§, e xã6 de Í#elrã

rcqFons*illàde ds csnd*lr.to nsursado, deendo dirigr-se á unidâd* dê §r{ide m.*àx W&.!nn de sua resiidü,}cia parã

age*Êro*dmna4
e- 

'efâa«s.kiela{los 
Ê ãrêilÉ6.êE }}ê3 hhÕ{aeaiê§5 * iddo6 ÍrÉ#D5dsâ*ú6{s€§í€ffi? fu Edtêtiü{e, á &!ãdp

*prerc mçãc dos nrenrra*;

* - o exu*e nnerlk* E&üisier*üJ F6Elri cãrátêr diãrim*ià6, c$r$orilu noflnae E*ã!lutàrí*, okiâfiarísn'exxe

**oradopda mc;

+-e*r {urm$àrb nãodcrsàsrí raairedõ, wflessàds E/úuffifi*r xw$* pessoab;

s - FmÊo a ango do màrica per:m, se BertiaÊ#e, ; r@ & §Etrffi E âfiw *É6ü laldo§ úE §perl*ittas.
g - É e rwrç*ffi & te?didãft§ , flffiwir rild.É B, Êsaflãs dr rem*ta$u &rcm de $?$e É*ãbelEÉido.

IFC EÍ#rs.*s : Rua Êdgm'fiorçaúves 5,ln - RÉsidendd Âlb DutaÂrqusta - gdíeÉiÊ§ -T*{':31!§8:75tti
&...,..üe.ÉGciã : &rbid& d6 &.pesmere* Carme. @ e Slnieã de.§'4fi{F.
ffsnfuts de Ege{dilErrtoÉ &üü h .às lü:fl8 11

erotxb { À*ü:mre e [#iÍt*ú )i{,cde üBE

dà dêílar}gscs

lr \ àfim!*fij$d&É*
i |f,( 1s.i**e****m,r**
\\ I /y' )t se{4Õ ',í ee#Hs

8E E'TCAIJ|Ii{HAMEilTO I EXAà{E
E§TÂTUTÃR*O

üUIA ME&[tü



TPC .IHSTITUTO DE PREVIDÊHCIA DOS SERVIDORES
púeLrcos Do nauxtcíplo DE cl\RtActcA

CNPJ : O0.'144.43§rO00{ -25

DATAUMTE PARA ENIREGA tD LA.Mi,Ê@ ElllNM PE-o Irc 1\ASECRETARA

Rua Edgard Gonçalves, SÀ{. Residencial Alto Dona Augusta, Cariacica - ES

T el: 33 9 6 -7 5 4 4 - e-mail : periciamed ica@ip ccariaci ca. es. gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊTTCTN DOS SERVIDORES PÚELTCOS

DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

DdatêcirEÍfo

TddorE:

Nbne

Sesdãia / Ltid* MÍiridrái\€

CaSo

dê E(AIIIES e LqLEE§ ilÉtCC qtE (b{eÍb ser 4Íêsênt& m lnúih.to de PÍsrrid*Eia de CaÍiadca - IPC m dda e trr&io 441&(t,.

VÍÍDJo

Bla@

cormro rgtpqÁno E @MssoMrc
f' 

-Fbrwara 

cqrcdo dn HaqJetrc

Od€deíd T@
Gicsria

"- lngr@nocs

Vffi-
S [rÉia e O€€ürirE (Pfa cdddo qE tênha 45 (quaÍ€nta ê drco) alG ê id* o.r íds)

LaS e LaXo süBúe

S" LaJô lvÉdmê FNE (sürEnaeeínc6oêcd|dddoFoíEoré Mcêssiddes Espêdais)i

OhseÍ\,acc:

III'TffiIANIE
1 . Todos c oancs de láordóric poffio ser fulc m re* piilrica ê salde cu labordóric prhradoq e são ê intdra
rcspqlsàilidaêdosrdddonqrradq ênendodrigir-seàt}li&édeSalérrEisprfiÍÍadec.EedÊrciapan
agendroabrdnerÍo;
Z . Serao oorr*eraAc e aceitc oanes labordoids e lardc nÉdrc rb de 60 (sesseúa) das ítteÍioÍes à data de

agesenúaçao cbs rrpsÍE;
3. O oEI|É rÍÉdco *risliqd pN,i cráter eliÍÍiÍáóÍio, conÍmre noíÍÍ6 estáttniÉi obÍigúdiíYEnúe
elüoradopdolPq
4 fsbfurmlíio rfr derrcrá ser msradq arM dot corieralclaÉ pesseiq
5-EirãoacargodcnÉÍcoFitq sepertiner&, asdidhÉo&olFcelqrcselotlardostbe§FddisB'
6 - É ê rcspon#li& do cididato,-olrprirtoúsasehpcrh qtffiçao ffio do praoe#ecido.
7 - o srdiEo árcrá ilí€seÍk ai$rd e iúpia da ldentithde m dúa 4ench(h pra irsp@ rÉtca

trc Erúerq : R.ra E&s GorEd\,€s, dn, EHno Rmilerrid Ato ftra A4usta, Crimica /ES @ 2914S560 - Td : 33$7ffi8
Mr€rriá : 9rtida Oo S+ernetdo Caue @ a Oírica da SAÀiF.

Agendamento pelo teleÍone: 3396-7038 Horário de funcionamento: 8h às 17h'

Seo€tãia ê LdaÉ (Á§iráúa, Locd/Ba e àitrb)

'ffixxmx:u
\j ._y'1 

Ssu{.ü:crrw{ií

GUIA DE ENCAMINHAMENTO / EXAME MÉDICO

Cn SSIO\Ám

CrrdidaúoPaffirêihoesqiffiEspeciais sM( ) Q.tlt.:



*ffi 8

DIÁRIO OFICIAT DO MUNICIPIO. EXTRA

Cariacica-ES, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020.

dispõe o art. 53 e ss da Lei 97841L999, bem como o art. 12 da Lei 12.23212010.
Cariacica-ES, 30/ L2/2020.

Denise Machado lacinto
Superintendência Munlcipal de comunlcação

T.RESOLUçÃO NO O2O, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2O2O
Aprova o calendário 2021 das reuniões Ordinárias, Comissões de Trabalho ê da Mesa Diretora do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cariacica- COMDCAC.
o coNsELHo MUNTCTPAL DOS DTRETTOS DA CRrANçA E DO ADOLESCENTE DE CARIACICA - COMDCAC,
no uso das atribuições e competências que lhe confere a lei municipal no. 5.396 de 02 de julho de 2015 e
em conformidade com as deliberações da 149a reunião ordinária realizada dia22de dezembro de 2020'

RESOLVE:
Art. 10 - As reunlões ordinárias do COMDCAC, no ano de 2021, acontecerão nos dias: 25/02, 25/03,
22104, 24/05, 30/06, 22/07, 26108,23/09, 29lll, 25/]-L, 23/L2, com início às 8h20min'
Art. 20 - As reuniões das Comissões de Trabalho, no ano de 2O2L, acontecerão conforme descritos nos
parágrafos a seguir:
§10. Comissão de Registro, Inscrição, Acompanhamento e Avaliação: lnício às th20min, nos dias 03/02,
03/03, o7/o4, 05/05, 02/06, 07lo7, o41o8,01/09, 06/10, o3/tl e oL/12.
52o. Comlssão de Normatização, Legislação e Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente: início
às 8h20min, nos dias 23/02, 23/03, 27/04, 25/05, 22/06, 27/07, 24/08, 28/09, 26/10, 23/ll e 28/12.
§3o. Comissão da Garantia de Direitos e Apoio aos Conselhos Tutelares: início às th2Omin, nos dias:
08/02, 08/03 , 09104, lo/05, 14/06, L2/07, O9/O8, l3/O9, lt/]-o, O8l]-l e L3/12.
54o. Comissão de Ética: início às 8h20min, nos dias: ttl12, Ll/O3, 08/04, l3/O5, 10/06, OB|O7,12lO8,
09/09, 74/lO, lt/ll e 09/12.
§5o. Comissão de Captação e Controle do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA: início às

8h20min, nos dias: OUO2, Ol/03, O5/O4, O3/O5, 07/06, 05/07, 02/08, 06/09, O4llO, O]-/lL e 06112.
Art. 30 - As reuniões da Mesa Diretora, em 2021, terão início às 8h20min, nos dias
t9/o2, 17/03, L9/O4, L9/O5, 16106,2t/07, 18/08, 15/09,2O/lO, 17lll e l5lr2.
Art. 40 - As datas e horários aprovados poderão, excepcionalmente, sofrer alterações para melhor atender
as demandas do Conselho.
Art. 50 - Todas as reunlões acontecerão na Casa dos Conselhos, sltuada na Av. Getúlio Vargas, 58 - Campo
Grande - Cariacica, salvo motivos de força maior.
Art. 60 - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Tiago Bagne
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cariacica - COMDCAC

rilsrRuçÃo t{oR}lATrvA No OO3/2O2O.
Altera a Instrução Normativa no. OO1/2ô20, que estabelece regras acerca da inspeção médica referente

ao processo de ingresso de servidores no quadro de efetlvos, contratados e comissionados'

EXPEDIENTE:
Coordenadora de Confecção, Registro e Expedição de Atos OÍiciais - Maria de Lourdes M. Coelho,

Auxiliar administrativo - Thamúes F. de Alvarenga e Agente Administrativo I - Núbia P' Calda'

Av. Mário Gurgel, 2.502 - Alto Lagê, Cariacica-ES, 29' I 51'900
CAO/GAL - End. Eletrônico: atosoficiais@cariacica'es'oov'br

CONSELHOS MUNICIPAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PúBLICOS DO

MUilICÍPIO DE CARIACICA. ES. IPC

.**"6,aid8
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Cariacica-E5, quarta-feira,30 de dezembro de 2020.

A Presidente do Instituto de Previdên cia dos Servidores Públlcos do Plunicípio de Carlacica, no uso de suas
atribuições legals quê lhe são conferidas pela Lei Munlcipal no 2812009.
Considerando a necessidade de reestabelecer regras acerca da inspeção médica do Instituto de Prevldência
dos Servidores Públlcos do Municíplo de Cariacica, referente ao processo de ingresso de servldores no
quadro de efetlvos, contratados e comissionados.

RESOLVE:
Art. 10 - O candidato, ao ser nomeado para lngresso no funclonallsmo público do MunlcÍpio de Cariaclcã
dêverá requerer perante o Instituto de Previdência dos Servldores Públlcos do Município de Cariacica -
IPC, o agendamento de sua inspeção médica, devendo observar o prazo de posse previsto no edital do
concurso ou no decreto de nomeaç5o para o cargo efetivo, comlssionado ou de deslgnação temporária.
Art. 20 - O candldato deverá comparecer no dla marcado para reallzar a lnspeção méàlca, portando os
seguintes documentos:
I - Gula de Encaminhamento Exame l4édico que deverá ser emiída pelo órgão que o convocou e estar
carimbadô, assinada, datada, com cargo plelteado e a secretaria / unldade administraUva;
II - Cédula original e cópla da Identidade;
III - Todos os exames exigldos no edital do concurso público.
Art. 30 - O médlco perito poderá exlgir exames complementares e/ou laudos do médlco assistente, quando
for o caso.
Art. 40 - Exames e Laudos exlgldos para cargos comlsslonados ê contratados;
I - Hemograma completo com plaquetas;
II - Glicemia de Jejum;
III - Colesterol total;
IV - TriglicerÍdios;
V - VDRL;
VI - Uréia e Creatlna (somênte apartir de 45 anos de ldade);
VII - Laudo pslqulatrlco (somente para cargo de motorista);
VIII - Laudo Oftamológico (somente para cargo de motorlsta).
Parágrafo único: Excetuam-se das dlsposlçôes do caput, para os cargos comlsslonados, a realização de
perícias médlcas para flns de readmlssão que ocorra em período lnferlor a 30 dlas.
Art. 50 - Exames e Laudos exigidos para cargos estatutárlos:
I - Hemograma completo com plaquetas;
II - HbsAG;
III - Anti-HBS;
IV - Antl-HBC (IgM e IgG);
V . VDRL;
VI - Glicemia de jejum;
VII - Laudo cardlológico;
VIII - Laudo ortopédico (LER ocupacíonal);
IX - Laudo psiquiatrico;
X - Laudo oftômológico;
XI - Laudo dermatológico;
XII - Eletrocardlograma (com laudo);
XIII - Raio x da coluna lombo-sacra (com laudo);
XIV - Raio x do torax (com laudo);
XV - Raio x da coluna cervical (com laudo);
xVI - Laudo otorrinolarlngológico com videolarlngoscopla (APENAS PARA CARGOS DO IIAGISTÉRIO);
XVII - Laudo Médico do Especialista da Deficlêncla (APENAS PARA PORTADOR DE NÊCESSIOADES
ESPECIAIS).
Art.60 - Os portadores de deficlência aprovados em concurso públlco dentro do número de vagas
destinadas na cota prevlsta no edital deverão apresentar, luntamente com os documentos e exames
prevlstos nos arts. 40 e 50 desta Instrução Normativa, conforme o cargo a ser ocupado, laudo médico
descrevendo o grau e o tipo de sua deflciêncla.
Art.70 - Nos casos em que a limitação fislca ou mental não lmpeça a posse do servidor, esta será
obrigatoriamente reglstrada no prontuário, não podendo no futuro, ser alegada como causa de
incapacidade, salvo por progressão ou agravamento da patologia.
Art. 80 - Em caso de candidata gestante esta poderá tomar posse de seu cargo, porém ficará condicionada
a trazeT no prazo de 60 dias após o nascimento de seu fllho(a) os exames de raio x com laudo, caso
contrário flcará constando em seu prontuário a pedêncla, podendo ser incluso em sua avallação períódica.
Art. 90 - O prazo para Exames serâo de 90 dlas e Laudos serão dê 60 dlas, regressos a da data lnspeção
médlca.
Art. 10 - Os laudos de que trata esta lnstrução normatlva deverão conter: carlmbo, asslnatura, CRM do
médico, data de emlssão e as condlções física e ou mental do candidôto.
Art. 11 - caberá a cada secretaria Municipal, a responsabitidade em efetuar a divulgação desta Instrução
Normatlva, sobretudo no ato de convocação ê nomeação dos novos servidores públlcos.
Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as dlsposlções em contrário em especlal a Instrução Normativa nô. O1l2020 do IpC.
Carlaclca, ES, 28 de Dezembro de 2020.

Crlstlna Zardo Calvl
Diretor Presidente

EXPEDIENTEi
Coordênadora de ConÍêcção, R€gistro ê Expediçáo dê Atos OÍiciais - Maria de Lourdês M. Coelho,

Auxillâr administrativo -Thamires F. dê Alva.enga o Agênte Adminbtrativo l- Núbia p. Calda.
Av. Mário GurgêI, 2.502 - Atto Lâgê, Cariâcica-Es, 29..Í51-900
CAO/GAL - End. Eletónico: atosofi ciaisôcariacica.es.dov.br
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